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MÜHLEN Iron 630-A3
A3 Boyutu Tam Profesyonel Laminasyon Makinesi
Ağır İş Yükü Gün Boyu Kullanım
MÜHLEN Iron-630-A3 laminasyon makinesi, yüksek alman mühendisliği ve entegre
sıcaklık kontrolünü benimseyerek başarıyla gün boyu kullanım için geliştirilen ve üretilen
son modellerden biridir.
Özel 4 Silindir Yapısı
Yüksek alman mühendisliği ile üretilen 4 silindiri sayesinde mükemmel derecede sıkı ve
parlak laminasyon filmlerini kaplamasının yanı sıra, uzun yıllar sızdırmazlık sağlaması ve
dayanıklılığını korumaktadır.
Sıcak & Soğuk Laminasyon
Sıcak ve soğuk laminasyon yapma özelliğine sahip MÜHLEN Iron 630-A3 modeli, sıcak
laminasyon için 100 °C ile 250 °C arasında kullanıcı ısı derecesini ayarlayabilmektedir.
Hangi sıcaklığın hangi mikronu kaplama yaptığı belgelerde anlatılmıştır.

MÜHLEN Iron 630-A3
A3 Boyutu Laminasyon
320mm besleme genişliğine sahip model, A3 ve daha küçük
boydaki laminasyon filmlerini kaplama kapasitesine sahiptir.
Manuel olarak ileri ve geri sarma özelliğine sahip model, bu
sayede her türlü sıkışmayı giderebileceği gibi çok daha sıkı
filmler kaplayabilmektedir.

Yüksek Hız 530mm/Dakika
Isı termostat ibresi ve kullanıcı ikaz ışıklarının yanı sıra,
dakikada 530mm laminasyon filmi kaplama hızına sahip
MÜHLEN Iron 630-A3 modeli, gün boyu kullanım ve uzun
yıllar dayanacak şekilde üretilmiştir.

75 Mikrondan 250 Mikrona
Mekanik ısı ayarı sistemi sayesinde kullanıcı 75~250 (x2)
laminasyon filmlerini tek geçişte eşsiz bir şekilde kaplamaktadır.
Buda en ince laminasyon filminden en kalın olanına kadar geniş
bir yelpaze sunmaktadır. Hangi kalınlıktaki filmin hangi ısıda
kaplandığı belgelerde anlatılmıştır.

Her Kalınlıkta Belgeyi Kaplama
Toplamda 1mm kalınlığa kadar belgeleri kaplama özelliğine
bulunan model kullanıcıya her iş yükü için geniş alan
tanımaktadır. Örneğin: 1 fotokopi kâğıdı (80gr) ortalama 0,1mm
kalınlığındadır, bu hesaplamaya göre model maksimum 10
fotokopi kağıdını veya 800 gramlık 1 kapak kağıdını lamine
edebilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Ağır iş yükü ve gün boyu kullanım için uygun
A3 ve daha küçük belge boyutlarını kaplama
Mükemmel parlak ve sızdırmaz kaplama
Özel geliştirilmiş 4 rulo silindir sistemi
Sıcak ve soğuk laminasyon ﬁlmi kaplama
Sıcak: 100 °C ~ 200 °C arası mekanik ayar
Otomatik ve manuel sıkışma önleme
İleri ve geri sarma sistemi butonları
Kullanıcı paneli ve ikaz ışık sistemi
Hazır olduğunda yeşil ışık fonksiyonu
Isı termostat ayar buton ve ibresi
3~4 dakika içinde otomatik ısınma
75~250 mikron arası ﬁlm kaplama
Otomatik belge alma ve kaplama
Tamamen metal gövde ve aksam
Dakikada 530mm kaplama hızı
Toplamda 1mm belge kaplama
320mm belge giriş genişliği
24 ay garanti
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